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PARISH STAFF
1413 North 20th Street
Saint Louis, MO 63106
314.421.5948  www.saintstan.org
Office Hours / Biuro Czynne
Monday - Friday:
9:00 a.m. - 2:00 p.m.
Poniedziałek - Piątek: 9:00 a.m. - 2:00 p.m.
Sunday - Niedziela 10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Mass Schedule / Msze Święte
Saturday - Sobota: 4:00 p.m. English
Sunday - Niedziela: 9:00 a.m. English
11:00 a.m. Polish
Wednesday - Środa: 11:30 a.m. Latin
Stations of the Cross / Droga Krzyżowa
Friday - Piątek:
6:00 p.m.
Bible Study
Wednesday - Środa:

10:00 a.m.

Sunday School / Katecheza dla dzieci
Every other Sunday - Co druga niedziela: 10:15 a.m. - 11:15 a.m.

Rev. Marek Bożek, Pastor - Proboszcz
pastor@saintstan.org * 314.278.8887
Danica Koster, Parish Secretary
office@saintstan.org * 314.421.5948
Rev. Annie Watson, Sunday School Coordinator
awatson@saintstan.org * 859.583.1948
Deacon Donna Nachefski, Sacristan
donna@saintstan.org * 314.323.6415
Christopher Kiepper, Director of Sacred Music
music@saintstan.org * 314.488.5403
Chair of the Board of Directors, Donna Nachefski...314.323.6415
Treasurer of the Board of Directors, Cynthia Cygan.…...314.440.9650
Secretary of the Board of Directors, Gene Koziatek...…314.753.2392
Assisting Priest, Rev. Annie Watson………………....859.583.1948
Assisting Priest, Rev. Robert Schutzius…………..…314.603.3031
Assisting Priest, Rev. Jim Schratz………….………..501.993.2570
Częstochowa Sodality, Diane Capellupo..…..……....314.398.7046
Polish Heritage Center Manager, Kathy Luedde......314.488.6669
Parish Cantor, Michael Franzoni……………………314.402.8027
Social Justice Committee, Virginia Brown…....……314.319.6524
Food Pantry & Soup Kitchen, Mike Fairbanks...........314.599.3809
“Chapel” Social Group, Ken & Sue Beekman.....…...636.936.1785
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St. Stanislaus
Kostka Parish
Welcomes You!
All baptized Christians who believe that Jesus Christ is
truly present in the Eucharistic bread and
wine are invited and encouraged to join us
in receiving Holy Communion.
Wszyscy ochrzczeni, wyznający wiarę w
prawdziwą obecność
Chrystusa w
Eucharystii, są zaproszeni do przyjęcia
komunii świętej w naszym kościele.

WE USE THE VATICAN II MISSAL
WE SAY * AND ALSO WITH YOU *
At St. Stanislaus we continue to pray the
originally authorized English translation of
the Vatican II Catholic Liturgy. It is slightly
different from the Mass prayers currently
used in the Roman Catholic parishes. If
you are unsure about the texts we use,
please feel free to follow “The Order of the Mass” as it appears
in readily available Saint Joseph Sunday Missals.

COFFEE AND DOUGHNUTS are served after
Sunday Masses in the Polish Heritage Center.
All are welcome!
Zapraszamy wszystkich na KAWĘ i CIASTO po
Mszy niedzielnej w Domu Dziedzictwa Polskiego.

WEDNESDAY BIBLE STUDY
Our Bible Study takes place every
Wednesday at 10 am. It is based on
the Lectionary Scripture selections
read on Sunday Mass. This program
helps make the Scriptures easier to
understand, explain historical and cultural background and
encourage the participants to apply these texts to their daily lives.

PRAY FOR THE SICK * MODLITWA ZA CHORYCH
Please notify the rectory if you become sick or hospitalized * Prosimy
zgłaszać na plebanię imiona osób chorych proszących o modlitwę.
Gary Booth, Sam Caira, John
Calcaterra, Mardy Cuypers, Mary
E ll en C ze rniew ski, Ca rol
Czarnecki, Diane Daley,
Raymond Dienberg, Dick Fox,
Ellen Fox, Sandy Hall, Tim
Harris, Carol Klein, Richard
Mazurek, John Meyer, Ronald Mika, Mariann Novak,
Grant Podolski, Eileen Prose, John Sitek, Julie Stichnote,
Elena Schulte, Mary Sulzer, Eugene Vetz.

March 2
4:00 p.m.
March 3
9:00 a.m.
11:00 a.m.
(Polish)
March 6
11:30 a.m.
6:00 p.m.
March 9
4:00 p.m.
March 10
9:00 a.m.
11:00 a.m.
(Polish)
March 16
4:00 p.m.
March 17
9:00 a.m.
11:00 a.m.
(Polish)
March 23
4:00 p.m.
March 24
9:00 a.m.
11:00 a.m.
(Polish)
March 30
4:00 p.m.
March 31
9:00 a.m.
11:00 a.m.
(Polish)
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Vigil of the Eighth Ordinary Sunday
† Ronald Merzweiler, Sr.
Intention of Janice Merzweiler
Eighth Sunday in Ordinary Time
† Robert Koster
Intention of Ian & Danica Koster
Maria i Franciszek Komaniecki
Intencja Wita Jamry
Ash Wednesday - Środa Popielcowa
† Peter Michael Wojciechowski
Intention of The Wojciechowski Family
† Adrianne Kennedy
Intention of Tom & Adrienne Kennedy
Vigil of the First Sunday of Lent
† Valeria Rafalowski Quante
Intention of Rita Quante
First Sunday of Lent
† Ben Liszewski
Intention of The Novak & Kaminski Families
Alicja Sawicka
Intencja w rocznicę urodzin
Vigil of the Second Sunday of Lent
Stand and Lucy, Fr. Marek’s Parents
Intention of The Bialczak Family
Second Sunday of Lent
†† John & Virginia Toth
Intention of Jeannette & Jim Harris
Marek Świerczyński
Intencja w 15 rocznicę urodzin
Vigil of the Third Sunday of Lent
† Clarence Quante
Intention of Rita Quante
Third Sunday of Lent
†† Elbert & Pearl Harris
Intention of Jim & Jeannette Harris
† James Balch
Intencja Przyjaciela
Vigil of the Fourth Sunday of Lent
Chuck Wobbe
Intention of Tom & Adrienne Kennedy
Fourth Sunday of Lent
† Hazel Freeman
Intention of Dr. Gary & Debby Freeman
ks. Tomasz Pels
Intencja w rocznicę urodzin

MASS INTENTIONS
Please call the rectory, or visit on Sunday, to schedule a
Mass for your loved ones, living or deceased.

St. Stanislaus®

March * Marzec 2019

3

At the time this bulletin was sent to print
there were no funerals in the month of February
W czasie wysyłania tego biuletynu do druku
nie odbył się w lutym żaden pogrzeb

LISA KIGHLINGER AND THOMAS BAUMANN
WERE MARRIED ON FEBRUARY 16, 2019
GIA LATHAM AND TYRONE FOSTER
WERE MARRIED ON FEBRUARY 16, 2019
FELICIA WOODS AND RONNIE WILLIAMS
WERE MARRIED ON FEBRUARY 24, 2019

MIA SANCHEZ CARRASCO
Born:
Baptized:
Parents:
Godparents:

April 2, 2018
February 16, 2019
Irving Sanchez & Miriam Carrasco
Julio Aquilera & Nancy Betancourt

THERE IS A PROMISE OF MARRIAGE BETWEEN:
THERESA WAXLER AND JOSEPH SHOWTIS
ON MARCH 23, 2019 AT 1:30 P.M.
ELYSIA BAKER AND KARL ANALO
ON MAY 4, 2019 AT 1:30 P.M.
DANIELLE SMELSER AND MIKE BATHON
ON MAY 11, 2019 AT 1:30 P.M.
FONTAVA LOMAX AND DAVID KOLLORE
ON MAY 25, 2019 AT 1:00 P.M.

WELCOME TO OUR NEWEST PARISHIONERS:
ANDREW VAHLING & MARK SHAMALIAN MASSEY
JOE MILLINGTON & ROSIE SEILER
KATHLEEN HIGGINS, KENNETH HIGGINS

All Fridays of Lent, starting March 8th, we will celebrate
the devotion of Stations of the Cross at 6:00 p.m. Please
join us for this ancient Christian Lenten practice as we
meditate on Jesus’ passion and death.
The Stations of the Cross take the Passion of Jesus Christ and
makes it an exercise of faith and prayer. From the earliest of days,
followers of Jesus told the story of His Passion and Death.
When pilgrims came to see Jerusalem, they were anxious to see
the sites where Jesus walked. These sacred sites became
important holy connections with Jesus. Eventually, following in
the footsteps of the Lord, the Way of the Cross, became a part
of the pilgrimage visit. The Stations as we know them today
came about when it was no longer easy or
even possible to visit the holy sites. In the
1500s, villages all over Europe started
creating “replicas” of the Way of the Cross,
with small shrines commemorating the
places along the route in Jerusalem.
Eventually, these shrines became the set of
14 Stations we now know and were placed in
almost every Catholic church in the world.

We wszystkie piątki Wielkiego Postu, poczynając 8
marca, o godzinie 6:00 wieczorem odprawiane jest w
naszym kościele nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Zapraszamy wszystkich do pobożnego udziału w tym
nabożeństwie medytacji na męką i śmiercią Pana Jezusa.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej czyni z Męki Pańskiej duchowe
ćwiczenie wiary i modlitwy. Kiedy w IV wieku do Jerozolimy
zaczęli przybywać pielgrzymi, udawali się do miejsc którymi
przechodził Jezus w drodze na Kalwarię. Kroczenie szlakiem
takich świętych miejsc, przejście Drogą Krzyżową, stało się z
czasem integralną częścią pielgrzymek. Znane nam dzisiaj stacje
wywodzą się z czasów, kiedy pielgrzymowanie do Ziemi Świętej
stało się niemożliwe. W XVI wieku w wielu
miejscowościach całej Europy pojawiły się
„repliki” Jerozolimskiej Drogi Krzyżowej z
14 małymi kapliczkami upamiętniającymi
historyczne miejsca z drogi na Kalwarię. Z
biegiem lat, te kapliczki przerodziły się w
zestawy 14 obrazów lub symboli
umieszczanych na ścianach katolickich
kościołów na całym świecie.
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Dear Parishioners and Friends,

Many of you who are reading these words attend Mass or church services on a regular basis, while others chose to
spend their Sunday mornings (or Saturday afternoons) doing something more exciting. Instead of listening to dull and
repetitious sermons, more and more people claim to spend most of their Sundays skiing, golfing, biking, reading
classic books, listening to superb music, perfecting their highly toned bodies through exercise, enjoying the beach, and
sipping fine imported wines. And perhaps they do… Would you gain by skipping out on Sunday Mass and spending
the day as if God didn’t exist? Yes. In some ways, quite undeniably so. I am not a big fan of sermons and church
meetings myself. I love forests and oceans. And quietly reading. But I think that my life would also be seriously
impoverished. Bracketing the truth-claims of our faith, I simply want to jot down, in no particular order, some of the
things that I would be missing if I were to drop out of participation in my church on weekends.
I would lose a great deal of social contact, and other types of socializing probably wouldn’t fully (or even significantly)
compensate me for that loss. I think of people who lack the kind of close society that the Church provides - and not
merely of young people who need to cruise singles bars in the hopes of picking somebody up with whom they can
have a long-term (or even short-term) relationship. I have often noticed boastful entries on a couple of message
boards where the “fallen away” Christians want to know what everybody else is doing that Sunday morning instead of
attending church services. The obvious answer, at least at the time people are writing there, is that they are sitting
alone in front of their computers, typing comments into cyberspace directed to strangers, to people whom,
overwhelmingly, they have never met and probably will not ever meet.
There are many other values to be found in participation of weekend services and church “get-togethers”. They may
not be as hedonistically satisfying as golfing or binge watching the newest Netflix show, but they are probably more
important, and perhaps even more satisfying, in the long term. Take singing, for example. Some have noticed that,
once Americans are out of high school and into their mid-twenties, most never sing much any more. A small thing,
you might think. But not, perhaps, completely unimportant. Church, however, offers not only congregational singing,
but the chance to participate in a choir. And, for some, the opportunity to play the piano and the organ on a regular
basis. Good things. They keep music alive among ordinary people who aren’t professionals at it. We who participate in
church have other sources of music beyond iPods. We are not just passive consumers of it.
For people of faith, Sunday worship offers a weekly opportunity to renew covenants. Even if critics recognize no
transcendent significance in receiving holy communion, surely they might be able to see that taking weekly stock of
where one stands, and forming weekly resolutions to improve, can have real value. At church, we think about the
meaning of life. We become part of a “communion of saints” that reaches back not only into the 1890’s when our
parish was founded, but beyond, into biblical times. And, even beyond that, into an eternity before this world that
extends into an eternity ahead, beyond it. Especially for Americans, who tend to live in an ahistorical “now”, this
provides a deeply rich ground for our daily lives and decisions and pursuits. We are part of a communion of saints: of
those who have gone before and those who will follow after us.
I appreciate a community in which elderly people can still contribute, and in which they are valued. Not merely within
a family, but publicly. And not merely for their monetary value, or their productivity as employees, which largely ends
when they retire. In our church, older women and men serve in multiple capacities, including various leadership roles.
They aren’t marginalized into irrelevancy.
There are even benefits to be gained from simply dressing up. Even if you are not someone who loves suits and ties;
even if you prefer not to wear shoes altogether. Even you can feel sorry for those whose days and weeks are casual all
the time, without variation, without certain times and places being demarcated as special, as worthy of somewhat
greater formality. This adds richness to life.
These are just a few hasty thoughts. If I were to forego gathering with other believers on Sundays, I would miss out on
all or most of what I have mentioned above, and probably on much else besides. Would there be some gains?
Certainly; I might get more writing done. I could, very conceivably, spend more time in the nature. I would have more
time for television and, even better, for reading. And so forth. But, in the long term, even (for now) bracketing the
eternal benefits that I foresee, my life would, in several important respects, be measurably less than it now is - thanks
to being with you every weekend!
Fr. Marek
Pastor

St. Stanislaus
Marzec 2019
Drodzy Parafianie i Przyjaciele,
Większość czytających te słowa pojawia się w kościele w miarę regularnie. Jest jednak wiele osób, kóre niedzielne
poranki (lub sobotnie popołudnia) woli poświęcać bardziej rozrywkowym czynnościom. Zamiast słuchać takich sobie
kazań, coraz więcej ludzi informuje mnie, i innych duchownych, że wolą spędzać niedziele uprawiając różnego rodzaju
sporty, czytając ciekawe książki, słuchając muzyki, ćwicząc na siłowni, spacerując po plaży, czy też popijając ulubione
wino. Zakładam, że mówią prawdę i ich weekendy są naprawdę do pozazdroszczenia. Czy odpuszczenie sobie
niedzielnej Mszy i życie tak, jakby Boga nie było może podnieść jakość naszych weekendów? Pewnie tak. Przyznam się,
że nawet ja nie jestem wielkim fanem kazań i kościelnych zebrań, narad, itp. Nie mam jednak wątpliwości, że moje życie
byłoby o wiele bardziej ubogie bez doświadczenia kościoła przynajmniej raz w tygodniu. Odkładając na bok kwestie
wiary i kościelnych przykazań, sporządziłem krótką listę rzeczy, których brakowałoby w moim życiu bez niedzielnej Mszy Świętej.
Straciłbym lwią część moich kontaktów z innymi ludźmi. Towarzyskie znajomości i kontakty z innych kręgow nie
byłyby tego w stanie w pełni zrekompensować. Znam wielu ludzi, którym brakuje takich właśnie przyjażni
zawiązanych w kontekście parafialnej wspólnoty – nie tylko przedstawicieli młodego pokolenia, którzy w klubach,
barach, czy w internecie poszukują znajomości na jedną noc, lub na wiele lat. Na stronach internetowych i blogach
„byłych wierzących” często można czytać dumne zwierzenia ludzi, którzy znaleźli coś lepszego do roboty w niedzielne
poranki. A jednak – jakby nie było – siedzą oni samotnie przed monitorem komputera, wpisując komentarze i
wyśmiewając się z tych, których najprawdopodobniej nigdy nie spotkali, i nie spotkają twarzą w twarz.
Uczestnictwo w niedzielnych nabożeństwach i różnego rodzaju spotkaniach przykościelnych ma mnóstwo innych
zalet. Nie są one – być może – tak hedonistycznie przyjemne jak granie w golfa czy oglądanie najnowszego serialu na
Netflix, ale te zalety mogą być ważniejsze na dłuższą skalę. Weźmy na przykład śpiewanie. Socjologowie zauważyli, że
większość amerykanów przestaje śpiewać czy grać na instrumentach po zakończeniu edukacji w szkole średniej lub
wyższej. Niby to mała rzecz, ale całkiem ważna dla wielu sfer ludzkiego życia. W kościele, Bogu dzięki, śpiewanie nie
kończy się z ukończeniem studiów. Czy to w ławce, czy w chórze, a’capella czy przy akompaniamencie organ lub
pianina, śpiew jest nieodłączną częścią liturgii – a dzięki temu również częścią naszego życia. Jak często miałabyś
szansę śpiewać na głos, czy słuchać muzyki na żywo bez chodzenia do kościoła...? Dzięki niedzielnym nabożeństwom
nie jesteśmy tylko pasywnymi odbiorcami muzyki w radio czy na iPodach, ale również jej współtwórcami.
Uczestnictwo w cotygodniowym nabożeństwie ofiaruje ludziom wiary możliwość odnowienia swoich różnorakich
„przymierzy” lub zobowiązań. Nawet jeśli ktoś nie wierzy w niezwykłą duchową wartość przyjmowania komunii
świętej, to trudno jest się nie zgodzić z cotygodniową szansą na refleksję, podjęcie planów i uporządkowanie własnego
życia. W kościele zastanawiamy się przecież nad sensem i znaczeniem życia. Stajemy się częścią „obcowania świętych”
czyli tej wspólnoty, która swoimi korzeniami sięga nie tylko 1892 roku kiedy to wybudowano nasz kościół, ale również
o wiele dalej – aż do biblijnych czasów. A nawet jeszcze dalej, do samej wieczności przedtem nim ten świat powstał, i
do wieczności potym, kiedy tego świata już nie będzie. To zakorzenienie w naszego życia w szerszym kontekście
historri jest niezwykle ważne, zwłaszcza w amerykańskim kontekście, w którym panuje ahistoryczne „teraz”. Co
niedziela przypominamy sobie, że jesteśmy częścią wspólnoty świętych którzy żyli przed nami, i którzy przyjdą po nas.
Inna wartością pielęgnowaną i doświadczaną w co tydzień w kościele jest obecność i, co więcej, docenienie wkładu
osób w podeszłym wieku. Nie tylko w wąskim kręgu biologicznej rodziny, ale publicznie, w szerszej wspólnocie. W
dzisiejszym społeczeństwie szacunkiem otacza się ludzi w wieku produktywnym, będących w stanie coś „wnieść” w
sensie finansowym i nie tylko. W kościele, na szczęście, rozpoznajemy niezwykłe bogactwo darów oferowanych
wspólnocie przez osoby starsze, nie pracujące już i nic nie wnoszące do ekonomii naszego państwa czy miasta. Tutaj,
we wspólnocie wiary, doświadczenie, cierpliwość, i tysiące innych zalet ludzi w podeszłym wieku jest doceniane i
często używane. My nie chowamy naszych seniorów do szafy.
Coś tak prozaicznego jak założenie „niedzielnego ubrania” jest według mnie wielkim plusem, nawet jeśli nie jesteś
zwollennikiem marynarki i krawata, i zamiast wyszorowanych pantofli wolisz sandały bez żadnych skarpet. Zakładam,
że nawet tak wyluzowany ktoś widzi wartość w dobieraniu innego ubrania na różne okazje, wszyscy uśmiechamy się
pod nosem widząc kogoś spacerującego w piżamie po sklepie spożywczym. Założenie świeżo wypranej koszuli w
niedzielny poranek dodaje odrobinę staromodnej formalności do naszego życia.
To tylko kilka, pośpiesznie złożonych w jedną całość, powodów dla których warto (według mnie) pojawić się w
kościele. Nie mam watpliwości, że lista powinna być o wiele dłuższa, zwłaszcza gdy dodamy do niej duchowe skutki
przyjmowania sakramentów. Jasne, że można czy innym wypełnić nasze weekendy – telewizją, spacerami po parku, czy
lekturą ulubionej książki. A jednak, na dłuższą metę moje życie jest o wiele lepsze i piękniejsze dzięki niedzielnym
spotkaniom z wami wszystkimi!
Ks. Marek
Proboszcz
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE

March 6: Ash Wednesday

6 marca: Środa Popielcowa

The season of Lent starts on Wednesday, March 6th. As
a sign of penitential character of those forty days, the
foreheads of the faithful are marked with ashes. In our
church this will be done during two Masses: 11:30 a.m.
and 6:00 p.m. We encourage all Parishioners to attend this
poignant ceremony and thus inaugurate the Season of Lent.

Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się w tym roku 6
marca. Na znak pokutnego charakteru tych czterdziestu
dni posypiemy nasze głowy głowy popiołem. Obrzęd
ten będzie miał miejsce w trakcie dwóch Mszy Świętych:
o godz. 11:30 rano i 6:00 wieczorem. Wszystkich
parafian zapraszamy do uczestnictwa w tej głeboko
symbolicznej ceremonia na progu Wielkiego Postu.

March 9: Mouse Race FUNdraiser
On Saturday, March 9th we will host our Fourth Annual
Mouse Race! Reserve your tables early and bring your
family and friends for a fun filled evening. The doors will
open after 4:00 pm Mass is finished. Everyone 16 or
older is invited to participate. Individual tickets are $15
or reserve a table for 10 for only $125 and get a chance
to name your mouse. Admission includes setups, snacks
and losing ticket prize drawings after each race. A cash
bar will be available. Call or see Kathy Luedde 314-5700917 for advanced tickets.

March 17: “Pride” Committee Meeting
All Parishioners and friends interested in having a strong
Catholic presence at the “Pride Festival” this year are
invited to attend our second organizational meeting on
Sunday, March 17th. We will gather in the sacristy
immediately following the 9:00 a.m. Mass. Please contact
Debbie Weber Campos with any questions at 314-518-3685.

9 marca: Dobroczynne Wyścigi Myszy
W sobotę 9 marca odbędą się u nas Czwarte Doroczne
Dobroczynne Wyścigi Myszy! Zarezerwuj cały stolik i
zaproś swoich przyjaciół lub członków rodziny na ten
wesoły wieczór. Drzwi będą otwarte po zakończonej
sobotniej Mszy Świętej (czyli ok. 5:00 wieczorem).
Pojedyńcze bilety można nabywać za 15$, a stolik dla 10
osób kosztuje tylko 125$! W cenie biletu wliczone są
przekąski oraz szansa na wygraną po każdym wyścigu.

17 marca: Spotkanie przed Świętem Równości
Wszystkich parafian i przyjaciół zainteresowanych
widoczną obecnością katolików na Święcie Równości
zapraszamy na spotkanie komitetu przygotowowaczego
w niedzielę 17 marca. Zebranie odbędzie się w zakrystii
po zakończonej Mszy Świętej o godz. 9 rano.

17 marca: Zabawa Św. Patryka

Our Lady of Czestochowa Rosary Sodality is inviting
everyone to St. Patrick’s Day Party on Sunday, March
17th from 11:00 am until 1:00 pm. For $ 12.00 ticket you
will receive delicious corned beef and cabbage meal, plus
desert. All proceeds from this event will go towards
paying for the stained glass windows renovation in our
church. “Reach for the Gold at the End of the Stained
Glass Rainbow” raffle will take place that day as well your donation ($5 minimum) will get you a chance of
winning an “Irish Basket” filled with Irish Whiskey,
Bailey’s Irish Cream and a Waterford crystal decanter & glasses.

Panie z Sodalicji Matki Boskiej Częstchowskiej
zapraszają wszystkich na Zabawę Św. Patryka w
niedzielę 17 marca od 11:00 rano do 1:00 po południu.
Za 12 $ od osoby każdy uczestnik otrzyma pyszny lunch
z peklowanej wołowiny z kapustą oraz deser. Cały
dochód z tej zabawy przeznaczoy będzie na pokrycie
kosztów związanych w renowacją witraży w naszym
kościele.Tego samego dnia odbędzie się również loteria
“Znajdź złoto po drugiej stronie witrażowej tęczy” - za
los w cenie 5$ będziesz miał/a szansę na wygranie
“Irlandzkiego Koszyka” składającego się z Irlandzkiej
Whiskey, Ilrandzkiego Kremu Bailey’s, oraz kryształowej
karafki i szklanek fimry Waterford.

March 25: Free Hot Lunch (Soup Kitchen)

25 marca: Darmowy Lunch dla Ubogich

On every fourth Tuesday of the month St. Stanislaus is
serving a free hot lunch, from 12:00 to 1:30 pm, to
anyone who cares to drop by. This meal not only
provides food for the needy, but also is an opportunity
to build a closer relationship with our neighbors. We
could use your help, either your labor or your financial
support. If you have time we will meet at 11:00 am to
prepare to serve our guests.

W każdy czwarty wtorek miesiąca działa u nas tzw.
kuchnia dla ubogich. Od 12 w południe do 1:30 po
południu serwujemy gorący posiłek dla osób
bezdomnych i ubogich z naszej dzielnicy. Bardzo
liczymy na pomoc - tak przy wydawaniu posiłku jak i na
datki finansowe. Zainteresowanych pracą w ten dzień
zapraszamy do przybycia o 11 rano do Domu
Dziedzictwa Polskiego.

March 17: St. Patrick’s Day Party
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE

March 24: Children’s “Way of the Cross”

24 marca: Droga Krzyżowa dla dzieci

On March 24th, immediately following 9:00 a.m. Mass,
we invite all our young Parishioners and friends for their
own “Way of the Cross.” This ancient Lenten devotion
helps us to reflect on Jesus' Passion and apply His
courage and sacrifice to our lives. It guides children to
ask for God's strength and forgiveness, to praise and
thank Jesus for giving His life for us, and ultimately, to
find great hope and inspiration.

Naszych młodych parafian zapraszamy na Drogę Krzyżową dla
dzieci w niedzielę 23 marca, o godzinie 10 rano rano. To piękne
nabożeństwo wielkopostne pomaga nam w rozmyślaniu nad
męką i śmiercią Pana Jezusa z miłości do każdego z nas. Zachęca
nas również do naśladowania tej miłości przez drobne ofiary i
pomoc bliźnim. Dzieci będą wspólnie prosiły Pana Boga o łaskę
przebaczenia oraz dziękowały Mu za dar życia wiecznego
wypływający ze śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

March 31: "Mollie B's" Polka Party

31 marca: "Mollie B's" Polka Party

The Polish National Alliance Cadets Lodge 1134 invites
everybody to the Mollie B's Polka Party with Squeezebox, as
seen on RFD-TV, will take place at the Polish Heritage Center
on Sunday, March 31st. Doors open at 1:00 pm, with live Polka
Music from 2:00 pm until 6:00 pm. Food and refreshments will
be available (no BYOB or coolers allowed). For tickets ($15 per
person) and reservations please call Sandy (314) 369-6525.

April 13: Communal Penance Service

Kadeci z 1134 oddziału Polskiego Związku Narodowego
(PNA) zapraszają na przyjęcie z gwiazdą muzyki Polka,
The Mollie B's Polka Party with Squeezebox w niedzielę
31 marca od 2:00 po południu do 6:00 wieczorem. Po
bilety ($15 od osoby) oraz ze wszystkimi pytanami
można dwonić Sandy (314) 369-6525.

13 kwietnia: Wielkopostne Nabożeństwo Pokutne

We encourage all Parishioners to prepare themselves spiritually
for Easter by celebrating the Sacrament of Penance. Every
Saturday there is an opportunity for confession from 3:00 p.m.
until 3:45 p.m. Additionally, on Friday, April 13th there
will be several priests listening to confessions from 5:00
p.m. until 6:00 p.m. At 6:00 p.m. a Communal Penance
Service (with general absolution) will be celebrated along
with the Stations of the Cross.

Zachęcamy wszystkich Parafian do duchowego
przygotowania się na Wielkanoc przez sprawowanie
Sakramentu Pokuty. W każdą sobotę można się spowiadać od
3:00 do 3:45 po południu. W piątek 13 kwietnia od 5 do 6
wieczorem kilku księży będzie słuchało indywidualnej
spowiedzi. Zaś o godzinie 6 wieczorem odprawione
będzie specjalne Wspólnotowe Nabożeństwo Pokutne
połączone z Drogą Krzyżową.

April 14: Egg Hunt + Pancake Brunch

14 kwietnia: Polowanie na jajka i brancz

Our Annual Easter Egg Hunt & Brunch will be held on
Palm Sunday, starting at 10:30 am. There will be three
separate egg hunts for the following age groups: 2-4
years old/5-8 years old/9-12 years old. Please bring your
own empty Easter Basket to fill up with goodies.
Pancake and Sausage Brunch will be served from 10:30
am to 12:30 pm in the Polish Heritage Hall. Brunch is $5
per person.

April 20: Blessing of Easter Baskets
On Holy Saturday, April 20th, the Blessing of Easter
Food will be offered in our church at four different
times: 11:00 a.m., 1:00 p.m., 4:00 p.m. and 7:15 p.m. This
tradition called Święconka is one of the most enduring
and beloved Polish traditions - please
help us to cultivate it, encourage your
neighbors and friends to join us! If you
need any guidance on how to prepare
your Easter basket in accordance with
the old, Polish traditions, special flyers
with instructions can be found next to
the bulletins.

Tradycyjna zabawa poszukiwania wielkanoncych jajek
odbędzie się 14 kwietnia na terenie przykościelnym o
godz. 10:30 przed południem. Zapraszamy do udziału
wszystkie dzieci w wieku od 2 roku do 12 lat - uczestnicy będą
się bawić w trzech grupach wiekowych (2-4 lat, 5-8 laty, 9-12 lat).
Prosimy o przyniesienie własnego koszyczka. Od 10:30 do
12:30, w Domu Dziedzictwa Polskiego serwowany będzie
brancz z plackami i kiełbaską (5$ od osoby).

20 kwietnia: Święconka
W Wielką Sobotę, 20 kwietnia, cztery razy odbędzie się
nabożeństwo błogosławieństwa Wielkanocnych pokarmów,
tzw. Święconka: o godzinie 11:00 rano, 1:00 i 4:00 po
południu oraz o 7:15 wieczorem. Zachęcamy wszystkich
do podtrzymania tej pięknej polskiej
tradycji, a może nawet zaproszenia
swoich przyjaciół i sąsiadów. Jeżeli ktoś
potrzebuje pomocy w przygotowaniu
wielkanocnego koszyczka, lub chce
zachęcić do tego swoich anglojęzycznych
przyjaciół, specjalne ulotki z instrukcjami
można znaleźć tuż obok biuletynów.
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ABSOLUTELY ANNIE

OD MATKI ANI

I know I’ve talked about spring cleaning in the past, but recently
I was intrigued by a new show on Netflix called Tidying Up with
Marie Kondo. Marie helps to declutter homes and explains that
if an article/item does not bring you joy then by all means pitch
it! So, with spring just around the corner, I’ve decided to really
jump in this year.
When spring does arrive, we air things out, scrub floors, wash the
windows and toss the out of date items from the fridge. Spring
cleaning is a time for bringing renewal and freshness to our
homes.
But if we are being honest, our homes aren’t the only places in
need of a deep clean and declutter. Over time, additional
responsibilities at work, commitments at church, and unfinished
projects at home can pile up, weighing down and cluttering our
hearts like the hall closet in desperate need of attention.
But whether we’ve taken on one too many good commitments
or we’re refusing to shed some unhealthy commitments, the
problem remains the same. The clutter in our spiritual lives stops
others from seeing Jesus in us. So, I’ve made a checklist for each
area in my life which may feel chaotic, just like you make a list of
rooms in your house that need a good cleaning. Everyone’s list
will look different, but yours might include: Relationship with
Jesus, marriage, parenting, church, personal relationships, health
and fitness and work. Take an inventory of the activities,
relationships, commitments in each area of your spiritual house.
Include spiritual activities you want more of, the things
preventing you from having a closer relationship with God.
Become a spiritual hoarder with new things you can do with
your relationship with God. You’re wondering what that is . . .it’s
so simple and easy and most of all should bring you joy. Those
things are…. Read your Bible more (Share what you’ve read
with someone). Pray more. Join something new at church.
(Choir, reader, acolyte, etc.)
Each of our spiritual lives will look different. Your checklist
won’t look like mine. And remember it won’t be completed all at
once. The key to staying on task is to keep your relationship with
God a priority. I pray that this spring, as we begin work on our
homes, we look at the JOY that God brings to our lives and
declutter ourselves so that everyone who sees us will see the JOY
that God brings us.
Mother Annie

Natknęłam się niedawno na nowy serial na Netflix pod tytułem
„Porządkowanie z Marie Kondo”. Tytułowa bohaterka pomaga
w każdym odcinku sprzątać i nawet „odgracać” inny dom,
powtarzając przy tym często, że „to co nie daje ci radości ma
miejsce na śmietniku”. Postanowiłam posłuchać jej rady.
Tak to już jest, że z przybyciem wiosny otwieramy okna,
wietrzymy nasze domy, szorujemy podłogi, i odmrażamy
lodówkę. Wiosenne porządki to szansa na odświeżenie każdego
domu. Jeśli jednak jesteśmy szczerzy sami ze sobą, to musimy
przyznać że nie tylko nasze domy wymagają porządków i
„odgracania”. Bo z czasem przybywa w naszym życiu zajęć i
obowiązków – w rodzinie, w pracy, w kościele, w domu czy na
działce – i zbiera się tego cała „kupa” której raz na jakiś czas
powinniśmy się przyjrzeć.
Być może przyjęliśmy na własne barki o jeden obowiązek za
dużo, a może trudno nam się pożegnać z niezdrowym
nawykiem, trzeba nam spojrzeć temu probomowi prosto w
oczy. Gdy nasze duchowe życie jest zagracone, trudniej jest
innym dostrzec w tym wszystkich Chrystusa. Stworzyłam więc
listę różnych części mojego życia, które wymagają nieco
wiosennego odświeżenia – podobnie jak robimy czasami listy
pokojów do sprzątania. Warto abyśmy wszyscy pomyśleli o
takich listach duchowych porządków – powinny znaleźć się na
niej: relacja z Bogiem, małżeństwo, dzieci, kościół, przyjaźnie,
zdrowie, praca. Zróbmy inwentarz naszych zajęć, związków,
zobowiązań w każdej dziedzinie duchowego życia. Zdecyduj
czego, jakich aktywności potrzebujesz więcej, a co powinieneś
wyczyścić aby łatwiej było w twoim życiu dojrzeć Chrystusa.
Gromadź takie zajęcia które dają ci radość i pomagają budować
relację z Bogiem, wyrzuć to co tą relację utrudnia. Może zwasze
marzyło ci się śpiewanie w chórze, ale byłaś zbyt zajęta
wychowywaniem dzieci... Może chciałbyś uczestniczyć w studium
biblijnym, ale do niedawno to było niemożliwe z powodu pracy. Zrób
miejsce w swoim życiu na rzeczy, które dadzą ci radość!
Duchowe życie każdego człowieka jest nieco inne, i moja lista
wiosennych porządków będzie rózniła się od twojej listy.
Najważniejsze w tym wszystkim to uczynienie relacji z Bogiem
priorytetu twojego Zycia. Niech te wiosenne porządki, w
naszych domach i duszach, pozwolą nam odnaleźć radość w
Bogu i w bliskich nam osobach.
Matka Ania

April 28: Sodality BBQ and Raffle

28 kwietnia: Barbecue Sodalicji

Our Lady of Czestochowa Rosary Sodality invites
everyone to their Annual BBQ and Raffle on
Sunday, April 28th from 10:30am until 2pm. They
will serve BBQ Pork Steak Lunch with 3 sides,
dessert and coffee for $12 per meal. Please join us
for delicious food and great comradery, all while
supporting this important Parish group!

Panie z Sodalicji Matki Boskiej Częstochowskiej
zapraszają wszystkich na ich Doroczne Przyjęcie
Barbecue. To smakowite wydarzenie odbędzie się w
niedzielę 28 kwietnia od 10:30 rano do 2:00 po
południu. Za 12$ od osoby będziemy się objadać
grillowanym schabowym z trzema dodatkami,
deserem oraz kawą. Dołącz się do nas by wspierać
tak ważną grupę parafialną!
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ŚWIĘTY MIESIĄCA
“Wiele razy grożono mi śmiercią” – powiedział
Arcybiskup Oscar Romero w wywiadzie udzielonym
reporterowi z Guatemali na dwa tygodnie przed swoją
męczeńską śmiercią. “Jeśli mnie zamordują, powstanę w
przebudzonym narodzie Slawadoru. Jeśli te groźby się
spełnią, to ofiaruję moją krew Bogu za mój naród i za
zmartwychwstanie Salwadoru. Niech moja krew stanie
się ziarnem wolności i symbolem nadziei, która staje się
rzeczywistością.” Oscar Romero rzeczywiście został
zamordowany, ale żyje on w Salwadorze, w Ameryce
Łacińskiej, a nawet w Stanach Zjednoczonych, wszędzie
tam gdzie ludzie poświęcają swoje życie pracy o
sprawiedliwość i pokój. Tej pracy, temu zmaganiu
poświęcil Romero swoje życie, wierząc że
sprawiedliwości nie da się zatrzymać, że przemoc musi
ustać, że prawda zwycięży, oraz że
miłość i życie są większe od
nienawiści i śmierci.
Romero, który przez długi czas wiódł
życie cichego konserwatywnego kapłana,
tolerującego w milczeniu niesprawiedliwe
czyny bogatej rządzącej elity, stał się
prorokiem sprawiedliwości, głosem
tych którzy nie mieli głosu w kraju
niszczonym przez polityczną i
społeczną nieprawość. Nigdy nie
stanął po stronie żadnej partii czy
ideologii, ale po stronie cierpiącego
ludu Salwadoru. Stał się on znakiem
Bożej obecności w świecie, znakiem
walki o sprawiedliwość społeczną.
Jego transformacja dokonała się w przeciągu jednej nocy
po tym, gdy 12 marca 1977 r. zamordowany został jego
przyjaciel, jezuita ks. Rutilio Grande. Podczas Mszy
następnego dnia Romero wygłosił kazanie, które
zaskoczyło całe państwo. Arcybiskup zażądał
sprawiedliwości wobec najuboższych i wezwał
wszystkich słuchających jego słow by kontynuowali
dzieło zabitego kapłana. Na znak protestu przeciw
domniemanemu zaangażowaniu rządu w morderstwie,
Romero zamknął na trzy dni wszystkie szkoły i uczelnie
katolickie oraz odwołał wszystkie Msze w dni
powszednie następnego tygodnia w całym państwie.
Wraz ze wzrostem jego popularności jako orędownika
ludzi poddawanych opresjom, Arcybiskup wzywał do
zmagania się o sprawiedliwość w sposób pokojowy, bez
przemocy.
Wraz ze wzrostem jego popularności jako orędownika ludzi

poddawanych opresjom, Arcybiskup Romero wzywał do
zmagania się o sprawiedliwość w sposób pokojowy, bez
przemocy. Budując na pobożności ludowej torował
drogę nowemu rozumieniu Ewangelii, mówił on o Bożej
preferncji wobec pokrzywdzonych, ubogich i
szukających pokoju. By zaprotestować przeciw
tolerowaniu przemocy przez elity rządowe, odmówił on
uczestnictwa w zaprzysięzeniu nowego prezydenta
Salwadoru. Kościół, głosił Romero, nie może być
oceniany na podstawie wsparcia bogatych i tych przy
władzy, ale na podstawie swojej własnej autentyczności,
sprawiedliwości i postawy sprzeciwu przeciw
nadużyciom w społeczeństwie jak i na własnym
podwórku. Arcybiskup Romero żył skromnie w
trzypokojowej pustelni na terenie szpitala prowadzonego
przez siostry zakonne. Codziennie
spotykał się z setkami osób ubogich,
i pokrzywdzonych przez wyzysk
właścicieli wielkich terenów
rolniczych. Nieustannie podróżował
on po całym kraju, odwiedzając i
pomagając tych, którzy stracili już
nadzieję na lepsze jutro.

24 marca 1980 roku Arcybiskup
Romero odprawiał Mszę Świętą w
kaplicy na terenie szpitala gdzie
mieszkał. Była to Msza sprawowana
w intencji jego znajomego, który
zginął rok wcześniej. Czytanie
Ewangelii było z 12 rozdziału Św.
Jana: “Jeżeli ziarno pszenicy
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale
jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.” W kazaniu mówił
o konieczności oddania życia dla innych, tak jak to
uczynił Chrystus. Tuż po zakończeniu homilii rozległ się
strzał i Arcybiskup upadł na posadzkę za ołtarzem w
kałuży własnej krwi. Jego zgon nastąpił kilka minut
później.
W jego procesie beatyfikacyjnym, rozpoczętym w 1994
roku, pojawiły się trudności i opóźnienia, co część
komentatorów interpretowała jako sprzeciw Watykanu
wobec teologii wyzwolenia, z którą hierarcha był
utożsamiany. Faktycznie proces został odblokowany
przez papieża Franciszka. Arcybiskup Romero jako
męczennik został ogłoszony błogosławionym w 2015
roku. Papież Franciszek ogłosił go Świętym 14
pazdziernika 2018 roku. Jego wspomnienie obchodzi się
24 marca. Wspominamy go jako męczennika, proroka
sprawiedliwości, przyjaciela ubogich i orędownika pokoju.
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SAINT OF THE MONTH
“I have often been threatened with death” Archbishop
Oscar Romero told a Guatemalan reporter two weeks
before his assassination on March 24, 1980. “If they kill
me, I shall arise in the Salvadoran people. If the threats
come to be fulfilled, from this moment I offer my blood
to God for the redemption and resurrection of El
Salvador. Let my blood be a seed of freedom and the
sign that hope will soon be reality.” Oscar Romero was
assassinated, but he lives on in El Salvador, Latin
America and even in the United States, wherever people
give their lives in the nonviolent struggle for justice and
peace. He gave his life for that struggle in the hope that
the outcome was inevitable, that justice would be done,
that war would be abolished, that truth will overcome,
and that love and life are stronger than hate and death.
Romero’s journey took him from the
spoiled life of a quiet, conservative
pious priest whose silence blessed
decades of poverty into a prophet of
justice, the voice of the voiceless in
war-torn, politically explosive El
Salvador. He represented no political
party or ideology, only the suffering
people of El Salvador, and became a
stunning sign of God’s active
presence in the world, of the struggle
for justice itself.
After his friend Jesuit priest Rutilio
Grande was brutally killed for
speaking out against injustice on
March 12, 1977, Romero was
transformed overnight into one of the
world’s great champions for the poor and oppressed. At
the local Mass the next day, Romero preached a sermon
that stunned El Salvador. Like the sermons of Martin
Luther King, Jr., Romero demanded justice for the poor,
and called everyone to take up the killed priest’s
prophetic stand for justice. In protest against the
government’s suspected participation in the murders,
Romero closed the parish schools for three days and
canceled all Masses in the country the following week.
As Romero gained strength in his role as spokesperson
for justice and truth, and as he exhorted the Salvadoran
people to the nonviolent struggle for justice and peace,
he never lost his simple faith and pious devotion.
From this devotional piety which he shared with all
Salvadorans, he paved a new way into active Gospel
peacemaking. He preached about God’s preferential option

for the poor, justice and peace. In his opposition to the
government’s silence, he refused to attend the
inauguration of the new Salvadoran president. The
church, he announced, is not to be measured by the
government’s support but rather by its own authenticity,
its evangelical spirit of prayer, trust, sincerity and justice,
its opposition to abuses.
He lived simply in a three room hermitage on the
grounds of a hospital run by a community of nuns. He
associated on a daily basis with hundreds of the poorest
of the poor. He traveled the countryside constantly, and
assisted those who suffered most.
On March 24, 1980, Archbishop Romero was presiding
at a special evening Mass in the chapel
of the hospital compound where he
lived, in honor of someone who had
died one year before. He read from
John’s Gospel: “Unless the grain of
wheat falls to the earth and dies, it
remains only a grain. But if it dies, it
bears much fruit” (Jn. 12:23-26). Then
he preached about the need to give
one’s life for others as Christ did. Just
as he concluded his sermon, he was
shot in the heart by a man standing in
the back of the church. Romero fell
behind the altar and collapsed at the
foot of a huge crucifix depicting a
bloody and bruised Christ. Blood
covered his vestments and the floor
of the church, and he gasped for
breath. He died within minutes.
For years, the Roman Catholic Church blocked the
process because of concerns that he had Marxist ideas.
The bishop was one of the main proponents of
Liberation Theology - an interpretation of Christian faith
through the perspective of the poor. Pope Francis had
cleared the way for the slain Salvadoran Archbishop to
be made a saint. That decision represents the
culmination of one of the clearest turnabouts of Francis'
papacy. He was beatified in 2015, and canonized in
2018. His liturgical feast day (March 24) will be
celebrated this year for the very first time. We remember
him as a martyr, but also as a prophet of justice, a friend
of the poor, and a peacemaker. He became the martyred
shepherd of the Third World, the spokesperson of the
poor and oppressed, not only of El Salvador, but all
Americas.
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HAPPY BIRTHDAY- STO LAT!

Randolph Mindak Mar. 1
Jackson Koster
Mar. 2
Irene Meyer
Mar. 3
Emmanuel Leonardo Mar. 4
Maria Komaniecki Mar. 7
Kathleen Leudde
Mar. 7
Linda Shellito
Mar. 7
Alicja Sawicka
Mar. 8
Michael Novak
Mar. 11
Jonathan Batchelor Mar. 14

Joseph Davinroy Mar. 14
Valerie Kaminski Mar. 14
Ken Bialczak
Mar. 16
Theresa Wojak
Mar. 18
Cynthia Cygan-Piekarski Mar. 22
Melissa Mroz
Mar. 22
Tom Pels
Mar. 26
Jack Bialczak
Mar. 28
‘Mardy’ Dennis Cuypers Mar. 31

Please contact our Parish Secretary at (314) 421-5948, or
Sunday morning, if you would like your birthday listed (or
deleted). Please let us know if there is an error in this listing.

May 19: First Holy Communion
On May 19th during 9:00 a.m. Mass, our Parish Family
will celebrate a very joyful occasion: three of our young
Parishioners will receive Holy Communion for the very
first time! Please support these children, their families
and teachers with your prayers and make sure to
celebrate with them on May 19th.
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FINANCIAL REPORT

JANUARY - STYCZEŃ 2019
Income / Dochód:
Tithes - Offerings (Envelopes and Loose):
“Stole” Fees (Weddings and Funerals):
E-Scrip Rebate:
Other (Sales, Reimbursements, etc):

$13,142.00
$8,473.00
$1,540.00
$61.38
$3,129.00

Expenses / Wydatki:
Payroll (Priest, Secretaries, Musicians, Sacristan):
Utilities (Electric, Gas, Water, Phones):
Supplies (Liturgical and Office):
Travel Expenses
Other (Deposit Refunds, Reimbursements, etc):

$17,804.61
$11,045.45
$4,710.20
$1,494.45
$0.00
$554.51

Monthly / Miesięczny
Fiscal Year to Date / Roczny

$-4,662.61
$-6,467.12

deficit
deficit

June 8: Calling All Angels
This is the 8th year for the Saint
Stanislaus Angels to support Susan G.
Komen-Missouri. It is only a walk this
year and has been renamed the “More
Than Pink Walk”. If you register by
April 1, the registration cost is $15.00.
After April 1st the cost goes up to
$25.00 Should you have any questions please give our
new Team Captain, Lisa Flamion, a call at 314-706-1850
or email her at: lisa.flamion@gmail.com

Lenten Food Pantry Drive
Instead of, or in addition to, giving something up for
Lent why not do something GOOD? There are many
more people needing food from our Food Pantry than
we have food to give out. Beginning on Ash Wednesday
put a food item in a box each day of Lent until Easter
Sunday. On Easter Sunday bring your filled box to Saint
Stanislaus for our Food Pantry. If you have questions,
call Virginia Brown, our Social Justice Ministry
Coordinator at: 314-319-6524.

June 23: Triple Crown Cocktail Party
On Sunday, June 23 2019 from Noon to 2:00 p.m. The
Board of Directors will officially be kicking off our
Fundraising Campaign to raise money for the repairs to
our Stained Glass Windows and other much needed
repairs to our church building. There will be cocktails
and food made famous by the Kentucky Derby,
Preakness and Belmont Horse Races. The cost will be
$50.00 per person and will include 3 signature drinks and
3 signature foods from each of these famous Horse
Races. We will have a Fascinator Hat Contest with
prizes for 1st, 2nd and 3rd place.

PARISH SUMMER PICNIC
We are looking for a Parish Summer Picnic chairperson
for the 2019 picnic set for
weekend of July 13-14,
2019. Diane Capellupo, Chairperson for the 2018 picnic will
share the information from the
2018 picnic. There will be many
hands to help Please call the
Parish Office at 314-421-5948
if you are able to help.

Please, remember Saint Stanislaus
in Your Will

=

Pamiętaj, prosimy, o Św. Stanisławie
w swoim testamencie

HONORARY CONSUL OF THE REPUBLIC OF POLAND
KONSUL HONOROWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dr. Wojciech L. Golik
(314) 241 - 2018
120 S Central Ave #1200
Clayton, MO 63105
ph. 314-439-6883 KHRPSTL@gmail.com

JOE VOGT

Sales & Leasing Professional
Parishioner
2175 N Lindbergh * Florissant, MO 63033

www.martycancila.com

(314) 831-3300 Ext 1838
Cell: (314) 308-4898

Katheryne
Morschl
• • • • • • • • • •

330 S. Main
St. Charles,

Street
MO 63301

(636) 925-1480
siostrapolishpottery.com

The Shaw Law Group

201 Hillsboro Avenue
Edwardsville, IL 62025

PIEKUTOWSKI’S
EUROPEAN STYLE SAUSAGE
4100 N. Florissant Ave.
St. Louis, MO 63107
(314) 535-6256

